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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๔

อุบายพนทุกข
หลักธรรมของพระพุทธเจามีหลายขั้นหลายตอน นับแตขน้ั พืน้ ๆ จนถึงขั้นสูงสุด
แหงธรรม ถาเปนรานคาก็เปนรานสรรพสินคา ไมมีอัดมีอั้นในการจําหนายตอลูกคา หา
เลือกไดตามความชอบใจ ผูมีทุนทรัพยมากนอยเลือกซื้อไดในหางสรรพสินคานั้น เพราะ
มีพรอมสมบูรณทุกสิ่งทุกอยาง ตั้งแตเครื่องเลนของเด็กจนกระทั่งสินคาที่มีคาอันสูงสง
ศาสนธรรมก็เปนเชนนัน้ เหมือนกัน ไมวา จะเปนเด็กเปนผูใ หญ ฆราวาส นักบวชที่จะนํา
ธรรมะประเภทตางๆ มาประพฤติปฏิบัติตอตัวเอง มีอยางพรอมมูลอยูแลวในศาสน
ธรรมของพระพุทธเจา
ธรรมะพรอมจะเปนสิริมงคล และเปนประโยชนแกผสู นใจใครธรรมนําไปปฏิบตั ิ
อยูตลอดเวลา ธรรมะมีหลากรสเกีย่ วกับคนหลายเพศหลายวัยไมบกพรอง เพราะฉะนัน้
ธรรมจึงเปนหลักปกครองโลกไดเปนอยางดีไมมีที่ตองติ นับแตเด็กขึ้นไปถึงผูใหญ นับ
แตรายบุคคลไปถึงสวนรวมและทัว่ โลกดินแดน ถาตางคนตางมีความสนใจดังที่ตางคน
ตางมีความมุง หวังความสุขความเจริญอยูแ ลวนัน้
ธรรมะจะเปนเครือ่ งสนองความสม
หวังของคนใหสมความมุงหมายโดยไมมีทางสงสัย เพราะธรรมะเคยเปนที่ฝากจิตฝากใจ
พึง่ เปนพึง่ ตายของโลกมานานแสนนานแลว จึงไมสงสัยวาผูนับถือธรรมปฏิบัติธรรมจะ
เปนผูห งอยเหงาเศราใจและฉิบหายลมจม จนกระทั่งไมมีใครนับหนาถือตาและสมาคม
ดวย แตธรรมะเปนจุดรวมแหงความดีและคนดีทง้ั หลาย ใหสนิทติดใจกันอยางจีรังถาวร
โลกทีห่ าความสงบรมเย็นไมได เพราะอํานาจแหงฝายต่าํ ซึง่ เปนขาศึกกับธรรม
เขาย่าํ ยีตแี หลกภายในจิตใจ โลกจึงมีความโลภมากเปนภัยมาก มีความโกรธมากเปนภัย
มาก มีความหลงมากเปนภัยมากตอตนและผูเกี่ยวของไมมีประมาณ ยิง่ เปนผูม อี าํ นาจ
ราชศักดิ์มากและนําขาศึกทั้งสามอยางนี้ออกใชดวยแลว ก็ยิ่งจะเพิ่มความเปนฟนเปนไฟ
ใหแกสว นรวมไดมาก อันสมบัติตางๆ ในแผนดินนัน้ ยังมีอยูมากพอกับความจําเปน
ของมนุษย เชนเมืองไทยเรานับวายังอุดมสมบูรณ ทีค่ นไทยเราเดือดรอนนัน้ เพราะความ
โลภมาก ความเห็นแกตวั มาก ความเอารัดเอาเปรียบมากเพราะความกอบโกยมากของ
คนสวนยอยเปนผูท าํ ลาย ความจําเปนจึงหายหนาไปเพราะความโลภมากเปนตน เขา
ทําลาย เนื่องจากความโลภมากไมมีคําวาอะไรจําเปนอะไรไมจําเปน แตจะถือวาจําเปน
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ทัง้ สิน้ ถาความโลภจะมีสว นดวย ดังนั้นความโลภมากจึงพาไปในทางทุจริต เอารัดเอา
เปรียบผูอื่นไมมีประมาณ
เวลานี้มีแตสิ่งที่เปนขาศึกตอความสงบสุขของบานเมืองออกเพนพาน และแผ
อํานาจทําหนาที่ทุกแหงทุกหน ไมหยุดหยอนผอนคลายลงบางเลย ดูนบั วันจะหางเหิน
จากศีลธรรมอันเปนความรมเย็นออกไปทุกวัน ถาขืนเปนอยางนี้ไปเรื่อยๆ ตัวบุคคลและ
สวนรวมก็นบั วันจะเดือดรอนจนไมอาจคํานวณได ไมวาสถานที่ใดดูรุมรอนกันไปหมด
ทั่วโลกดินแดน นับแตคนมั่งมี คนฉลาด ลงมาถึงคนจน คนโง ตาสีตาสา ความรุมรอน
ภายในนัน้ รูส กึ จะพอๆ กัน ดีไมดีคนที่สังคมยกยองวามั่งมีวาฉลาด วามีอาํ นาจราชศักดิ์
ยังอาจจะมีทุกขทางใจมากกวานายสานายมาอยูตามกระทอมนา ใครก็ไมอาจทราบได
ถาคนนัน้ ไมสนใจทราบตัวเอง
ทัง้ นีเ้ พราะความหลงตัวเองตืน่ ตัวเองและความโลภ
เปนตนไมเคยทําผูใ ดใหรม เย็นเปนสุข จะสามารถทําโลกใหเปนสุขรมเย็นไดอยางไร โลก
จําตองยอมรับกันในเรือ่ งความทุกขความลําบาก ทั้งๆ ทีม่ คี วามรูแ ละสมบัตบิ ริวารมาก
แตก็หาความสุขไมได เพราะความรูค วามฉลาดนัน้ ไดกลายไปเปนเครื่องมือของสิ่งที่
เปนขาศึกตอความสงบสุขของโลกไปเสีย
นี่แลการสงเสริมสิ่งที่เปนขาศึกแกตัวและสังคมทั่วๆ ไป จึงเปนเหมือนกับการสง
เสริมไฟใหลุกลามใหญโตมากขึ้นโดยลําดับ จนหาขอบเขตหาประมาณไมได ถายังฝนให
เปนอยางนั้นโดยไมเห็นโทษของมัน วาเปนขาศึกตอความสงบสุขของโลกอยูแลว โลก
ยอมจะบรรลัยเพราะสิง่ เหลานีโ้ ดยไมตอ งสงสัย
นี่เราพูดถึงภาคทั่วไปแหงธรรมที่เปนเครื่องปกครองโลกไดเปนอยางดี ถานําไป
ปฏิบัติ แตถา ไมสนใจในธรรมเครือ่ งปกครองใหเกิดความสงบรมเย็นนีแ้ ลว ก็ไมพนที่จะ
เจอฟนเจอไฟ เจอความเดือดรอนอยูร่ําไป ทุกชาติชน้ั วรรณะแหงมนุษยเราฐานะใดไม
สําคัญ อันนีส้ าํ คัญกวา มีอํานาจกวาทุกอยาง เมื่อสิ่งนี้บงการลงไปแลวยอมเปนไปตาม
ความบงการของสิ่งนี้ โดยหาทางคัดคานตานทานไมได เพราะความรูค วามฉลาด สิง่ นี้
เหนือกวาอยูแ ลว
ทีน่ ย่ี น เขามาจากสวนใหญคอื โลก เขามาสูส งั คม เขามาสูค รอบครัว เขามาสูต วั
ของเรา เมื่อโลกเปนเรื่องใหญโต ธรรมไมสามารถจะเขาถึง และไมมผี สู ามารถแนะนําสัง่
สอนโลกใหเห็นคุณคาแหงธรรม ยิง่ กวาคุณคาแหงฟนไฟทีเ่ ปนอยูภ ายในจิตใจแลว ก็
ตองยอนเขามาสูวงแคบโดยลําดับจนกระทั่งถึงตัวเรา โลกไมสามารถที่จะปกครองตนปก
ครองกันไดดว ยความเปนธรรม แตเราตองพยายามใหผดิ แปลกจากโลกทีเ่ ขาไมสามารถ
เขาสูแ ดนนิพพาน

๓๑๐

๓๑๑

กลายเปนผูส ามารถขึน้ มาปกครองตนดวยธรรม เพือ่ ความหลบซอนผอนคลายความ
ทุกขรอนไดพอประมาณ ไมรุมรอนไปทั้งเขาทั้งเราโดยถายเดียว
เฉพาะอยางยิ่งคือนักบวช เปนผูพ รอมแลวในการปฏิบตั ธิ รรม ทุกอาการที่
เคลือ่ นไหวไปมาและทุกอิรยิ าบถ ทุกสถานที่ เปนสถานทีอ่ ริ ยิ าบถทีเ่ หมาะสมตลอดเวลา
อยูแลว วันหนึง่ คืนหนึง่ เจตนาของเราเองก็ทราบชัดภายในตัววาเรามีความมุง หวังตอสิง่
ใด เราจึงไดยอมตนเขามาบวชในพระพุทธศาสนา คือเรามุงตอธรรมแดนแหงความสงบ
สุขภายในจิตใจดวยการปฏิบตั ธิ รรม จึงไดสละตนออกมาบวช ไมใชสักแตวาบวชโดยไม
คิดสารคุณใดๆ ในการบวช
การบวชเปนการประกาศเพศของตนใหโลกทราบทัว่ ๆ ไป วาเปนผูพ รอมแลวที่
จะเปนคนดี ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมอันเปนของดีใหดียิ่งขึ้นโดยลําดับ จนถึงขั้นดีเลิศ
เปนบุคคลดีเลิศ เปนพระดีเลิศ โดยไมตองอาศัยผูหนึ่งผูใดมาเสกสรรปนยอวาดี แต
เปนความดีและเปนความดีเลิศอยูดวยการกระทําของตน นีเ่ ราทราบอยูแ ลว เพราะ
ฉะนั้น จงนําความทีต่ นทราบนีอ้ อกทําหนาทีใ่ หเต็มเม็ดเต็มหนวย อยาไดลดละทอถอย
คุณงามความดีอันจะพึงไดจากศาสนธรรมของพระพุทธเจา ขอใหเปนสมบัตหิ รือมหา
สมบัตขิ องเรา ไมใหหลุดมือของพระปฏิบัติคือเราไปได จะเปนที่ภาคภูมิใจตัวเองตลอด
กาลสถานที่ไมเคลือบแคลงสงสัย
ธรรมทุกขั้นทุกภูมิไมมีขอสงสัยแลว
วาจะนําผูปฏิบัติตามใหตกทุกขไดยาก
ลําบากเข็ญใจ หรือตกนรกหมกไหมไดรับความทุกขทรมานลมจม เพราะการประพฤติ
ปฏิบตั ธิ รรม ไมมีขอสงสัยแมนิดหนึ่งเพราะเปน สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบทุกแงทุกมุม
แลว ในบรรดาธรรมทัง้ หลายทีพ่ ระองคนาํ มาสัง่ สอนโลก ทรงคนอยูถึงหกพระพรรษาจึง
ไดตรัสรู เมือ่ ไดผลเปนทีแ่ นพระทัยสุดสวนแลว จึงนําธรรมนั้นออกมาสั่งสอนโลก ธรรม
นัน้ จึงเรียกวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวไมมีขอบกพรอง และเปน นิยยานิกธรรม
นําผูประพฤติปฏิบัติใหหลุดพนจากสิ่งที่กีดขวางปดบัง สิ่งที่เปนพิษเปนภัยออกไดโดย
ลําดับ ตามกําลังความสามารถของตน นี่ธรรมเปนอยางนี้ไมเปนอยางอื่น พระองคทรง
รับรองยืนยันเต็มพระทัยแลว โดยถือพระองคเปนองคประกันในคุณภาพแหงธรรมทั้ง
หลาย ที่นํามาประกาศสอนโลกนี้วาไมเปนอื่น นอกเหนือจากเปนธรรมลวนๆ และเปน
ของประเสริฐเลิศยิ่งกวาโลกใดๆ สิ่งใดๆ
เราจึงไมตองกลัววาจะเกิดความลมจม เพราะการทุม เทกําลังความสามารถลงใน
การประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อการตอสูกิเลสอันเปนตัวพิษตัวภัยหรือเปนขาศึกอยูภาย
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ในจิตใจมานาน ดวยอรรถธรรมของพระพุทธเจาเปนเครือ่ งกําราบปราบปราม เพราะ
ธรรมเปนทีร่ บั รองผลมาแลวจากพระพุทธเจาและสาวกทัง้ หลาย ถาเปนยาก็เรียกวาไดทาํ
การทดลองมาเต็มที่แลว เห็นผลเปนทีพ่ อใจแลว จึงนํามารักษาโรคแตละประเภทๆ โรค
เมือ่ ตานทานยาชนิดนี้ หมอตองไดพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหายาขนานใหมมาแก จน
กระทัง่ โรคไมสามารถตานทานยาไดแลวคนไขกห็ ายจากโรค โรคภายในจิตยอมมีการ
ตานทานยาคือธรรมเหมือนกัน ถาเราทําดวยอุบายนีเ้ ปนความชินชา ก็แสดงวากิเลสนัน้
มีความตานทานธรรม ตองพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอุบายวิธีตางๆ จนสามารถระงับดับ
กิเลสประเภทนัน้ ๆ ลงไดดว ยวิธกี ารนัน้ ๆ เชนเดียวกับหมอพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหา
ยาขนานใหม มาแกโรคทีต่ า นทานยาจนหายไปไดฉะนัน้
อุบายวิธีประพฤติปฏิบัติตน
จึงขึ้นอยูกับความฉลาดแหลมคมของผูจะปราบ
กิเลสตัวฉลาดจอมไตรภพเชนเดียวกัน ไมเชนนั้นแกกันไมลง แกกันไมตก ตองไดใช
อุบายพลิกแพลงอยูเสมอ อยาติดความสุขความสบายอันเปนนิสัยนอนเนื่องของกิเลสฝง
อยูอยางลึกลับ เราไมอาจทราบไดวา ความนอนใจหรือความสบายอันนีเ้ ปนภัยตอตัวเรา
เอง เราเห็นวาความทุกขเพราะการประกอบความพากเพียรเพือ่ จะแกกเิ ลสเหลานีว้ า เปน
ภัยเสียอีก จึงไมอยากทําดวยความสนิทติดใจในความเพียร ถาอยางนั้นก็หาทางรอดไม
ได เพราะขัดจากความมุงหมายของธรรมวา วิรเิ ยน ทุกขฺ มจฺเจติ คนจะหลุดพนจากทุกข
ไปไดเพราะอํานาจแหงความเพียร ธรรมทานวาอยางนี้ แตกเิ ลสวาขีเ้ กียจนัน่ แลดี มันไม
วาคนจะจมอยูในกองทุกขเพราะความขี้เกียจนี่
ในระหวางการประกอบความเพียรอยูน น้ั ความทุกขก็ตองเปนไปตามๆ กัน เปน
เกลียวเดียวกันเหมือนเชือกนัน่ เอง จะไมไดรับทุกขไดอยางไร ผูมุงตออรรถตอธรรม
ยอมไมคํานึงถึงความทุกขที่เปนไปดวยการประกอบความพากเพียร ยิง่ กวาการเห็นภัย
ของกิเลสซึ่งเปนขาศึกอันใหญหลวงภายในจิตใจ
นีเ่ ปนสิง่ สําคัญมากทีจ่ ะควรคํานึง
สําหรับผูป ฏิบตั เิ รา เผลอตัวเมื่อไรเปนถูกความขี้เกียจออนแอลากลงใหกิเลสสับยําไม
สงสัย
เขาเขาร่าํ เรียนในมหาวิทยาลัยหรือโรงร่าํ โรงเรียนตางๆ ไดความรูวิชาออกมา
แจก แบงกระจัดกระจายไปทุกแหงทุกหน จนกลายเปนผูม คี วามรูท ว่ั ๆ ไป เพราะความรู
ทีเ่ ขาเรียนมาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ เราเปนผูม าศึกษาหาอรรถธรรมจากครู
จากอาจารยในสํานักตางๆ ก็เชนเดียวกับเขาศึกษาเลาเรียนหาความรูว ชิ าจากโรงเรียน
ตางๆ ของเด็กและของคนทั้งหลายนั่นแล เขาไดประพฤติปฏิบัติ เขาไดความรูว ชิ าไป
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แจกจายตลอดทั่วถึง เราทําไมแมจะแจกเรายังไมได มันไมเลวไปมากแลวเหรอ ถามตัว
เองซิถาอยากทราบ
วิชานีเ้ ปนวิชาทีส่ าํ คัญ ซึง่ เรามุง สละฆราวาสเหยาเรือนชีวติ จิตใจสมบัตเิ งินทอง
ทุกสิ่งทุกอยาง บรรดาทีโ่ ลกเห็นวาเปนของมีคณ
ุ คานาชอบใจ ออกมาสูความเปนพระ
เพื่ออรรถเพื่อธรรม ซึง่ เปนสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คามากยิง่ กวานัน้ เปนไหนๆ ทําไมจะไมมีกําลังใจที่
จะประพฤติปฏิบัติ ทําไมจะฝาฝนความทุกขความยากความลําบากดวยความพากเพียรนี้
ไปไมได พระพุทธเจาเปนคนเชนไร ก็เปนคนเหมือนกันกับเรา สาวกเปนคนเชนเดียวกับ
เรา ทานผูผานไปแลวไมมีภัยมีเวรไมมีทุกขทั้งหลายติดตัวติดองคทานไปเลย ทานก็เคย
ผานทุกขมาแลวดวยความพากเพียรเชนเดียวกัน เหตุใดเราจะผานความทุกขเหลานีไ้ ป
กับความเพียรไมได ทําไมเราจะสนิทสนมกับความทุกขที่เคยทุกขเพื่อความเพียรไมได
ทําไมเราจะเห็นวาความทุกขเหลานีเ้ ปนพิษภัยตอเรายิง่ กวากิเลสเปนภัยตอเรา เราตอง
ยอนหนายอนหลังพินจิ พิจารณาและถามตัวเองเสมอ อันเปนการฝกซอมปญญาใหกาว
เดินไปในตัว
ผูปฏิบัติเพื่อแกกิเลส ตองแทรกตองซอนอุบายวิธีการตางๆ อยูเสมอ เพื่อจะ
ปลดเปลื้องตนใหหลุดพนจากกิเลสไปโดยลําดับ จึงจัดวาเปนผูห าความรูค วามฉลาดจาก
ครูจากอาจารยจากอรรถจากธรรม ไมเชนนั้นจะไมมีวันฉลาดผิดกับที่เปนอยูนี้เลย การ
คิดใหเปนอรรถเปนธรรมเพื่อเปลื้องตน คนเรายอมมีทางคิดไดถาสนใจคิด ทานวาธรรม
มีอยูทั่วไปตลอดกาลสถานที่ อะไรเลาจะสัมผัสธรรมเหลานั้นถาไมใชจิตไมใชสติปญญา
กิเลสมันยังคิดใหเปนกิเลสขึ้นมาจากใจของเราได เราคิดธรรมขึ้นมาในใจทําไมจะไมได
เลา อุบายวิธีตางๆ ตองผลิตขึ้นมาเรื่อยๆ อยารอใหเสียเวล่าํ เวลา
ในขณะทีจ่ ะทําความสงบแกจติ ใจดวยสมถธรรม ก็ใหเปนความจริงความจังตอ
งานนัน้ จริงๆ อยาทําเหลาะแหละ ถือเปนกิจเปนการเปนงานอันเดียวเทานัน้ ในโลกนี้ ไม
มีงานใดเขามาเจือปน ไมมีความคิดไมมีอารมณใดเขามาเจือปน มีแตอารมณที่เกี่ยวกับ
ธรรมซึง่ ทําอยูโ ดยเฉพาะในวงปจจุบนั นีเ้ ทานัน้ เปนอารมณของจิต โลกเปนเหมือนไมมี
นัน่ แหละชือ่ วาเปนผูต ง้ั หนาตัง้ ตาเพือ่ ความสงบใจดวยสมถธรรมนัน้ จริงๆ ผลจะเปนขึ้น
มาไดโดยไมตองสงสัย เพราะทานทีเ่ ปนสรณะของพวกเรานัน้ ทานไดผา นไปแลวดวย
อุบายวิธนี ้ี จึงไดสอนพวกเราไวโดยถูกตอง
ในขณะทีจ่ ะพิจารณาแยกแยะดูสภาวธรรมทัง้ หลาย นับแตขันธทั้งหาคือกองรูป
ไดแกรางกายของเรา เวทนา สุข ทุกข เฉยๆ ซึ่งมีอยูทั้งทางรางกายและจิตใจ สัญญา
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สังขาร วิญญาณ แตละอยางๆ ก็แยกแยะพินิจพิจารณาประสับประสานกันดวยปญญา
เพือ่ ความแจมแจงชัดเจนภายในใจ ความจริงซึ่งเปนของมีอยูแลวในขันธนี้จะไมประกาศ
จะไมเปดเผยขึ้นมาใหสติปญญาของเรารับทราบกันอยางถึงใจไดอยางไร เพราะเปนสิง่ ที่
รอรับกันอยูแ ลว สิ่งเหลานี้เปนของจริงเปดเผยอยูดวยความจริงของตนไมไดมีอะไรลี้ลับ
นอกจากกิเลสเปนผูปดบังจึงกลายเปนของลี้ลับไปเทานั้น
ทีเ่ ราไมเห็นวาสิง่ เหลานีเ้ ปนภัย วาสิง่ เหลานีเ้ ปนอนิจจฺ ํ เปนทุกขฺ ํ เปนอนตฺตา
เปนอสุภะอสุภงั เปนของปฏิกูลโสโครก ก็เพราะกิเลสตัวเดียวเทานัน้ เปนผูป ด บังความ
จริงนีไ้ ว เอาความจอมปลอมเขามาฉาบทา และเสกสรรปน ยอหลอกลวงใจใหหลงตาม
เทานัน้ เราจึงไดหลงงุมงามตวมเตี้ยมไปกับมัน และเคยหลงกลหลอกลวงของมันมามาก
นอยเพียงไรแลว
อุบายวิธที ก่ี ลาวมาเหลานี้ ก็เพื่อจะใหเห็นเรื่องความจอมปลอมของกิเลสที่ปดหู
ปดตาปดจมูกปดลิ้นปดกายของเราอยูทุกเวล่ําเวลา มีแตมนั เปนผูเ ดินหนาอยางกลา
หาญชาญชัย ไมสะทกสะทานใครโดยถายเดียว ตาสัมผัสรูป จะเปนรูปชนิดใดก็ตาม มี
แตกเิ ลสเปนผูท าํ การทํางานเสียเอง เสียงกระทบหูจะเปนเสียงประเภทใดก็มีแตกิเลส
ออกทํางานเสียเอง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสเขามาสัมผัสสัมพันธทางตา หู จมูก ลิน้ กาย
ใจ ก็มีแตเรื่องของกิเลสเปนผูทํางานกอนหนาเราทั้งสิ้น ธรรมออกหนาออกตาไมได
แสดงตัวไมได ถูกกิเลสเหยียบย่าํ ทําลายหรือปดบังหุม หอไวหมด เมือ่ เปนเชนนัน้ ความ
จริงจะเห็นไดที่ไหน
มันก็มีแตของปลอมทั้งนั้นรุมลอมจิตใจเรา
เพราะกิเลสตัว
จอมปลอมเปนผูทําหนาที่ของตนโดยตลอด ผลรายไดก็ตองเปนเรื่องของกิเลส คือให
ความรุมรอนแกจิตใจอยูโดยดี
เพื่อเปดของจอมปลอมนี้ออกดวยสติปญญา จึงตองพินจิ พิจารณาใหเห็นตาม
ความจริงดวยธรรม โดยความตั้งสติใหดีในจุดที่ตนพิจารณา เพราะสิง่ เหลานีไ้ มไดปด บัง
ตัวเอง เปนของเปดเผยความมีอยูดวยความจริงของตน สติปญ
 ญาก็เปนความจริง
ประเภทหนึง่ ทีม่ อี ยูแ ลวภายในใจของผูช อบการคนควาการพินจิ พิจารณา สติปญญาจะ
เกิดเฉพาะบุคคลทีช่ อบใครครวญพินจิ พิจารณา แตไมเกิดสําหรับคนขี้เกียจไมชอบคิด
อานไตรตรองอะไร
เวลาจะพิจารณาทางดานปญญาก็ใหพจิ ารณาอยางทีก่ ลาวนี้ รางกายไมวาขางนอก
ขางใน พิจารณาใหเปนมรรค เพื่อความราบรื่นเพื่อความปลดเปลื้องไดเหมือนกันหมด
เพราะจิตติดไดทั้งขางนอกขางใน รักได ชังได เกลียดได โกรธไดทั้งภายนอกภายใน
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เปนกิเลสไดทั้งขางนอกขางใน จึงพิจารณาไดทง้ั ภายนอกภายใน ดังนั้นพระพุทธเจาจึง
สอนสาวกใหไปเยีย่ มปาชา เพราะยังไมสามารถมองเห็นปาชาซึ่งมีอยูกับตัวทุกคนได ขั้น
เริ่มแรกการประพฤติปฏิบัติ จึงทรงสอนใหไปเยี่ยมปาชา ไปดูศพหญิงชายทั้งตายเกา
ตายใหมในปาชาผีดบิ เพราะสมัยกอนไมมีการเผาการฝงกัน ใครตายก็นําไปทิ้งเกลื่อน
อยูตามปาชาที่เปนแดนปา ใหพระทานไปพิจารณากรรมฐานใหเห็นเปนเรือ่ งสลดสังเวช
เพือ่ ลบลางคําวาสวยวางาม เพราะคนตายแลวสวนมากไมนา จะมีความกําหนัดยินดี ไม
นาเพลิดเพลินรืน่ เริงพอจะใหเกิดความรักชอบกําหนัดยินดี ทานจึงสอนใหไปเยี่ยมปาชา
ทานสอนกําชับในการปฏิบัติตอซากศพประเภทนั้น เชนศพหญิงที่ตายใหมอยา
ดวนเขาไปเกี่ยวของ ใหไปพิจารณาดูผตู ายเกาไปโดยลําดับทีเ่ ปนอสุภะอสุภงั ซึ่งเวลาพบ
แลวเห็นแลวใหเกิดความสลดสังเวชเกิดความเบือ่ หนาย อันเปนการปลดเปลื้องความผูก
พันในรูปและหายความรักใครกงั วล การพิจารณาซากศพก็เพื่อนอมเขามาเทียบเคียงกับ
ตัวและโลกทั่วไป วามีสภาพเปนเชนนีด้ ว ยกัน ไมมีอะไรวิเศษวิโสในแดนปาชา นอกจาก
เปนสถานทีท่ เ่ี ต็มไปดวยความสลดสังเวชหาคุณคามิได และปลงอนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา
โดยถายเดียว แมตัวเองที่กําลังพิจารณาซากศพอยูในขณะนี้ ก็จะมีสภาพเปนอยางเดียว
กันตลอดโลกสงสาร ไมมีใครจะลวงพนไปได มัวเพลินอะไรอยูกับกองหนังหอกระดูก
เพียงเทานี้ ถาไมโงจนเกินไป
เมื่อสติปญญามีกําลังพอที่จะกาวเขาพิจารณาอสุภะอสุภังในซากศพที่ตายใหม ก็
ใหพจิ ารณาคลีค่ ลายเชนเดียวกับศพทีต่ ายเกา เพราะเปนสภาพเหมือนกัน เปนแตเพียง
ยังไมแตกไมสลายยังไมเนาไมพองขึ้นเต็มตัวของมันในขณะนั้นเทานั้น แตมันก็ทํางาน
ของมันไปดวยความเนาพองหนองไหลและเปอยแตกกระจัดกระจายไป เชนเดียวกับ
ซากศพทัง้ หลายทีแ่ ตกเรีย่ ราดกระจัดกระจายตามบริเวณปาชานัน้ อยูแ ลว ทานสอนให
พิจารณาเพือ่ ใหเห็นสิง่ เหลานัน้ วาเปนของไมจรี งั ยัง่ ยืน แลวนอมเขามาสูต วั ของเราเองซึง่
จะตองเปนเชนนั้น แมปกติภายในตัวก็เปนอยูแลว คือเปนของปฏิกูลโสโครกอยูแลว จิต
ยอมไดคติเครื่องเตือนใจจากการเยี่ยมปาชานั้น
ทานจึงสอนใหไปเยี่ยมปาชา ในขัน้ เริม่ แรกทีย่ งั ไมไดหลักเกณฑในการพิจารณา
กายตัวเอง เมื่อไดหลักเกณฑแลว การไปเยี่ยมปาชาก็คอยหมดปญหาไป เพราะฉะนัน้ จึง
มีในธุดงคขอหนึ่งวาดวยธุดงคขอเยี่ยมปาชา ปาชานอกแลวก็เทียบเขามาสูป า ชาในคือตัว
เราเอง พอไดหลักไดเกณฑจากปาชาภายนอกแลวก็ยอนเขามาสูภายใน พิจารณาปาชา
ภายในนีไ้ ดหลักไดเกณฑแลว เปนอันวาหายสงสัยทัง้ ปาชานอกทัง้ ปาชาใน วิธีที่กลาวมา
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นี้เปนวิธีสอน เปนวิธีปฏิบัติเพื่อเปดของจริงขึ้นมาใหเห็นความจริงตามสภาพของสิ่ง
นัน้ ๆ ที่เปนอยู จนลงถึงธาตุ ธาตุกลายเปนธาตุส่ี ดิน น้าํ ลม ไฟ ไป คําวา อสุภะอสุภังก็
หมดไป อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ก็คอยๆ หมดไปตามขั้นของจิตของธรรมที่ไดรูไดเห็น คํา
วา อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ก็ละเอียดไปตามปญญาตามขั้นภูมิของสติปญญาที่พิจารณาได
และกลายเปนขัน้ ธรรมละเอียดเขาไปโดยลําดับ จนถึงวิมุตติหลุดพนแลว คําวา อนิจจฺ ํ
ทุกขฺ ํ อนตฺตา ก็หมดปญหาไปเชนเดียวกับทางเดินของเราที่ไปสูจุดตางๆ เมื่อไปถึงที่
แลว ทางก็หมดปญหาไปในขณะที่กาวเขาถึงสถานที่ที่ตนตองการ
จิตใจเมือ่ กาวเขาสูแ ดนแหงความหลุดพนโดยประการทัง้ ปวงแลว คําวา อนิจจฺ ํ
ทุกขฺ ํ อนตฺตา ซึ่งเปนทางเดินเพื่อความหลุดพน ก็หมดปญหากันไปเองโดยไมตองสลัด
ตองปดตองทิ้ง หากเปนไปดวยความเหมาะสมของจิตดวงนั้นเอง เชนเดียวกับเราเดิน
ทางเขามาสูจุดที่ตองการแลว ทางกับเราก็ไมตองไปปลดไปเปลื้องซึ่งกันและกัน หาก
หมดปญหากันไปในตัวนัน่ แล
การพิจารณาไมเพียงครัง้ หนึง่ ครัง้ เดียว อยาเอาเวล่าํ เวลาเอาการกําหนดนับเทา
นัน้ เทานีไ้ ปเปนกฎเปนเกณฑ ยิง่ กวาการพิจารณาเห็นแจงเห็นจริงในสิง่ นัน้ ๆ พิจารณา
หลายครัง้ หลายหนหากคอยเขาใจไปเองและชัดขึน้ โดยลําดับจนพอตัว เมื่อพอแลวการ
ปลอยวางก็ไมตองบอก อุปาทานความยึดมั่นนั้นเปนผลของความลุมหลงของจิต เมือ่
พิจารณารูแ จงเห็นจริงตามความเปนจริงแลว ความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัวเขามาเอง ไม
ตองไปแยกไปถอนมันแหละ มันถอนของมันเอง การถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นอัน
เปนเรื่องของกิเลสปกปนเขตแดน หรือตีหวั ตะปูยาํ้ เอาไวนน้ั ยอมถอนตัวเปนอิสระขึ้น
มาโดยลําดับ พนจากความกดขี่บังคับของกิเลสมาเปนขั้นเปนตอน จนกระทั่งพนไปโดย
สิน้ เชิง
ความอยูใตอํานาจบังคับบัญชากดขี่ขมเหงของใครก็ตามมันดีเมื่อไร จะเปนผูใ ด
ก็ตามถูกกดขี่บังคับทรมาน ทั้งการอยูการกินการไปการมา การหลับการนอน การใชการ
สอย ตลอดอิริยาบถตางๆ อยูใ ตอาํ นาจแหงความบังคับบัญชา ความทรมานทัง้ นัน้ จะ
หาอิสระหาความสุขไดทไ่ี หน เชน เขาติดคุกติดตะราง เปนคนทีเ่ สียอิสระ หมดสงาราศี
และถูกกดขี่บังคับตลอดกาลสถานที่ หาความสุขสบายไดทไ่ี หน คนธรรมดาทัว่ ๆ ไปจึง
ไมมีใครตองการอยากเปนคนคุกคนตะราง เพราะไมอยากอยูในความกดขี่บังคับทรมาน
จากผูห นึง่ ผูใ ดนัน่ เอง เพียงเทานี้ก็พอทราบโทษแหงการอยูใตอํานาจของใครหรืออะไรก็
ตาม วาเปนสิ่งไมพึงปรารถนากัน
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จิตใจที่ถูกกิเลสอาสวะประเภทตางๆ กดขี่บังคับอยูตลอดเวลาทําไมเรากลับยินดี
ทั้งๆ ทีเ่ รายึดธรรม ประพฤติปฏิบัติธรรม วาเปนของเลิศของประเสริฐกวาการกดขี่
บังคับของนายคุมนักโทษ คือกิเลสเปนไหนๆ อยูแลว แตเหตุใดเราจึงกลับยินดีใน
นโยบายของกิเลสมากยิ่งกวาเรื่องของธรรม ถาไมใชถูกกลอมจากกิเลสอยางแนบเนียน
ละเอียดลออออยอิ่งแลวจะเปนอะไรไป ตองเปนเพราะเพลงของกิเลสมันหอมหวนชวน
ใหชม ชวนใหดดู ใหดม่ื ชวนใหคิดชวนใหสัมผัสสัมพันธไมมีวันอิ่มพอนั่นแล สัตวโลกทั้ง
หลายจึงติดกัน เมื่อไมมีวันอิ่มพอกับกิเลส ก็เทากับไมอยากจากกิเลสไป เพราะความ
อาลัยเสียดายกิเลสประเภทออยอิง่ เคลิบเคลิม้ หลับทัง้ ทีล่ มื ตานัน่ แล
เรามีเครื่องพิสูจนที่ยอดเยี่ยมไดแกอรรถธรรมแลว ควรจะนํามาพิสจู นใหเห็น
จริงเห็นจังกันดวยการประพฤติปฏิบัติของเรา การปฏิบตั จิ ติ ตภาวนาคือวิธกี ารจะพิสจู น
ใหเห็นดําเห็นแดง ใหเห็นเปนความสัตยความจริง ระหวางธรรมกับกิเลสวาตางกันอยาง
ไร ถาพูดถึงโทษกับคุณทั้งสองอยางนี้ตางกันอยางไร พูดถึงเรื่องความวิเศษกับความเลว
รายระหวางธรรมกับกิเลสตางกันอยางไร จะทราบในวงปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา และจะทราบ
ภายในจิตภายในขันธของเราผูป ฏิบตั นิ แ่ี ล ผูไมปฏิบัติจะไมทราบได สนฺทฏิ ฐ โิ ก มอบให
เปนสิทธิ์ของผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเอง ระหวางกิเลสกับธรรมทีก่ าํ ลังตอสูก นั เวลานีเ้ ปน
อยางไร เรามีชยั ชนะตรงไหนบาง หรือมีแตความแพอยางราบตลอดเวลา หากเปนเชน
นั้นก็ไมพนถูกกดขี่บังคับจากกิเลสตลอดไป ความแพเปนของดีแลวหรือ ตองคิดเพื่อแก
จุดบกพรองใหสมบูรณ ไมคิดไมไดนักปฏิบัตินะ
อุบายวิธีสั่งสอนตนตองพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายตลบทบทวน รอยสันพัน
คม จึงจะทันกับกลมายาของกิเลสซึง่ แหลมคมและรวดเร็วมาก ผูไมเคยตอสูกับมันไมมี
ทางทราบไดตลอดไป ขณะพิจารณาทางดานปญญาเอาใหจริงใหจงั อยางนี้ ปญญานัน่ แล
ที่จะพาใหจิตสงบเขามาอยางไมมีเยื่อใยกับสิ่งใดและตัดขาดไปดวย เมือ่ พิจารณาเห็นชัด
เจนแลวก็ตดั ขาดจากสิง่ นัน้ เปนลําดับ แมจะยังไมขาดสะบั้นลงโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวก็
ตาม แตก็ไมพนความเพียร พนสติปญ
 ญาทีพ่ ยายามพิจารณาแยกแยะใหเห็นเปนวรรค
เปนตอน ขาดเปนวรรคเปนตอนไปได
ธรรมทีท่ า นกลาวไวไมใชกลาวแบบโมฆะ มีแตชื่อแตเสียงมีแตตัวหนังสือ แตมี
ความจริงเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มอรรถเต็มธรรมตามที่สอนไวไมมีบกพรองเลย ความบก
พรองจึงอยูที่เราผูนับถือศาสนา แตไมไดปฏิบัติตามหลักศาสนาอยางแทจริงเทานั้น จะ
พูดวาเราชาวพุทธเรานักปฏิบตั ธิ รรม คือตัวการบกพรองก็ไมผิด
เขาสูแ ดนนิพพาน

๓๑๗

๓๑๘

ถาหากปฏิบตั ติ ามหลักศาสนธรรมอยางแทจริงเต็มเม็ดเต็มหนวยแลว ผลที่ทาน
เคยไดเคยเห็นและประกาศสอนพวกเราไวแลวนัน้ จะมารวมอยูที่ใจของเราผูปฏิบัตินี้ไม
สงสัย เพราะไมมีภาชนะใดสิ่งใดที่จะเหมาะสมยิ่งกวาจิตใจ ดวงทีค่ อยรับทราบรับรูเ ห็น
ธรรมทัง้ หลายอยูแ ลว และเปนภาชนะอันเหมาะสมอยางยิ่งกับธรรมทุกขั้นทุกภูมิอยูแลว
ดังธรรมทานกลาวไววา มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา ธรรมทัง้ หลายมีใจ
ถึงกอน รูกอน สําเร็จแลวดวยใจ อยูที่ใจ ดีชั่วเกิดขึ้นที่ใจ อยูที่ใจ ใจเปนผูร บั ทราบ ใจ
เปนผูสัมผัสสัมพันธ ใจเปนผูร บั เสวยทัง้ ฝายดีฝา ยชัว่ อยูที่ใจนี้ ทานไมไดบอกวาธรรม
ทั้งหลายอยูที่อื่นใด นอกจากจิตดวงเหมาะสมกับธรรมทัง้ หลายนีเ้ ทานัน้
เมือ่ ปฏิบตั เิ ห็นตามความจริงไปโดยลําดับ เราจะปฏิเสธไดอยางไรวาใจไมเปนผู
รับอรรถรับธรรมทัง้ หลาย แตกลายเปนสิง่ อืน่ ไปรับอรรถรับธรรมแทนอยางนี้ ตองเปน
ใจเทานัน้ เปนผูร บั ธรรมทัง้ หลาย ตา หู จมูก ลิน้ กาย เปนทางเดินเปนเครือ่ งมือสําหรับ
ประพฤติปฏิบัติธรรม และยังผลแหงธรรมทีเ่ กิดขึน้ จากเครือ่ งมือเหลานีเ้ ขามาสูใ จดวง
เดียว
สติเปนสําคัญ อยาทอถอยอยาออนแอ อยาอิดหนาระอาใจตอการตั้งสติ ถาไม
อิดหนาระอาใจตอมรรคผลนิพพาน ตอความสุขอันประเสริฐเลิศกวาโลกทัง้ หลายแลว
อยาอิดหนาระอาใจตอการตั้งสติ การพิจารณาดวยปญญาและตอความเพียรทุกดานทุก
แงทุกมุม ใหสติปญญาตั้งตัวอยูเสมอ เพราะเราเปนนักตอสู เราเขาสูแ นวรบกับกิเลส
แลวเวลานี้ ความทอแทออนแอเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวลทํางานอยูบนหัวใจเรา จึงไม
ควรใหมนั มาแยงชิงเอาจิตดวงเลิศดวงประเสริฐนีไ้ ปขยีข้ ยําใหแหลกเหลว ดังที่เคยเปน
มาแตสมัยทีเ่ รายังไมเคยรูเ รือ่ งรูร าวอะไรกับศาสนธรรม และไมเคยปฏิบตั ธิ รรม เวลานี้
เราไดออกปฏิบัติธรรมแลว และเขาสูแ นวรบตอกรบนเวทีคอื ความเพียรกับกิเลสแลว จง
เอาใหจริงใหจังตอการปฏิบัติของตน เพื่อชัยชนะอันเลิศที่โลกไมเคยมีในหัวใจ ชัยชนะนี้
ขอใหไดใหมใี นหัวใจเรา อยาใหพลาดไปไดจากเพศนี้ จากความเพียรนี้
ทุกขก็ยอมรับ พระพุทธเจาก็พาทุกขมาแลว สาวกก็พาทุกขมาแลว ประกาศทั้ง
ทุกขทั้งสุขใหพวกเราไดรูไดเห็นประจักษในตํารับตํารา ครูอาจารยองคไหนทีว่ า เปนทีน่ บั
ถือเคารพเลื่อมใสของประชาชนทั้งหลาย องคไหนก็องคนั้น อยากพูดวารอยทั้งรอยไมมี
องคที่ลางมือคอยเปบเลย นอกจากเปนผูเ ดนตายมาแลวจากความทุกขเพราะความเพียร
กลา จึงไดเห็นธรรมอันเลิศอันประเสริฐมาสอนพวกเรา แลวจะใหทา นสอนเราแบบอืน่
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ทานจะสอนไดยังไง ทานเคยดําเนินมาอยางไรไดเห็นผลมาเพราะวิธกี ารใด ตองนําวิธี
การนัน้ มาสัง่ สอน
ดังศาสนธรรมที่พระพุทธเจาประกาศไวนี้ ลวนแลวแตทรงประกาศจากการทีเ่ คย
ทรงดําเนินมาแลว ทัง้ เหตุทง้ั ผลนัน้ แลใหเราทัง้ หลายทราบ ใครจะไปฉลาดแหลมคมยิ่ง
กวาพระพุทธเจาในโลกธาตุนี้ หากควรจะเปนไปไดดว ยวิธกี ารใดแลว พระพุทธเจาไมมี
ใครยิง่ กวาในเรือ่ งพระเมตตาสงสารสัตวโลก จะตองหาวิธีการที่สะดวกสบายที่สุด ให
สัตวโลกไดประพฤติปฏิบัติแลวหลุดพนไปจากทุกขอยางรวดเร็ว ไมใหสัตวโลกไดรับ
ทุกขยากเหมือนพระองคในคราวบําเพ็ญ แตนี่มันเปนไปไมได จึงเห็นวาเหมาะสมเฉพาะ
มัชฌิมาปฏิปทานีเ้ ทานัน้ ที่เปนทางดําเนินราบรื่นปลอดภัยของพุทธบริษัท ยากลําบากก็
อยูใ นความเหมาะสมกับธรรมนี้ ธรรมนีเ้ ปนธรรมทีอ่ อกหนาออกตาในการปราบปราม
กิเลสทั้งหลายใหสิ้นซากไปมากตอมากแลว
ไมมีธรรมใดนอกเหนือไปจาก
มัชฌิมาปฏิปทานี้เลย ทานจึงไดประกาศธรรมนีไ้ วใหพวกเราทัง้ หลาย ปฏิบัติกันเรื่อยมา
จนถึงปจจุบัน
มัชฌิมาคือความเหมาะสมกับการปราบกิเลส สรุปลงแลวคือ ศีล สมาธิ ปญญา
ศีลเราก็ไดรักษาอยูแลวโดยปกติ ไมมีความระแคะระคายในศีลวาดางพรอยไดทะลุขาด
ไปที่ไหน สมาธิที่ยังไมมีเพราะอะไร เพราะกิเลสมันขยี้ขยําจิตใจใหขุนมัวมั่วสุมกับมันอยู
ตลอดเวลา จึงหาความสวางกระจางแจง หรือหาความสงบรมเย็นไมได เราก็รอู ยูแ ลว จะ
ทําวิธีใดจึงจะทําใหจิตใจมีความสงบผองใสได เราก็ตอ งพยายามเอาวิธนี น้ั มาใช ซึ่งเคย
อธิบายไวมากแลว ยากลําบากก็ตองสูตองทนตองทํา ปญญายังไมเฉลียวฉลาดก็พยายาม
ทํา พยายามคิดพินจิ พิจารณา
สัจธรรมหรือรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธเหลานีแ้ ล
เปนหินลับของปญญาใหคมกลาขึ้น ถาพิจารณาสิง่ เหลานีต้ อ งเปนหินลับปญญาไดเปน
อยางดี ทุกขก็เปนหินลับปญญา สมุทัยมันสอดแทรกขึ้นมาตรงไหน ปญญาก็สอดแทรก
เขาไปทําลายลงไป ไดอุบายไปเรื่อยๆ มีความฉลาดแหลมคมไปเรื่อยๆ เรียกวา สมุทัย
เปนหินลับปญญาก็ได เพราะกลมายาของสมุทัยที่แสดงออกมาแตละอยางๆ นัน้ เปน
เรื่องที่จะใหปญญาไดพลิกตัวเองใหฉลาดแหลมคมยิ่งกวามันเขาไปโดยลําดับๆ มันมา
ไมนี้ก็สูไมนี้ มาไมนั้นสูไมนั้น สูเ รือ่ ย มันมาหลายเหลีย่ มหลายสันหลายคมก็สกู นั แบบ
นั้นก็ทันกันและทําลายมันได
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ปญญาไมไดคมกลาเพราะการอยูเฉยๆ ไมไดเกิดขึ้นเพราะการอยูเฉยๆ แตเกิด
ขึน้ เพราะการพิจารณา
และคมกลาดวยการพิจารณายอนหนายอนหลัง
หลาย
ตลบทบทวน เกิดขึ้นเพราะผูชอบคิดและบํารุงสติปญญา ดวยการพินจิ พิจารณาอยูโ ดย
สม่าํ เสมอ ยอมมีสติปญญาแกกลาขึ้นโดยลําดับ สุดทายกิเลสก็ออนลงไปๆ จนกระทั่ง
สิ้นไปโดยสิ้นเชิงไมมีสิ่งใดเหลือ นัน่ แหละทีน่ เ่ี รียกวา อิสรเสรีเต็มทีแ่ ลว จิตที่ไมมีอะไร
กดถวงเลย อยูตามหลักธรรมชาติของตน ไมมีสมมุติแมนิดเขาไปขัดไปแยงไปกีดไป
ขวาง จะไมเปนจิตที่มีความสุขเกษมเต็มที่ยังไง
จิตที่อยูใตความกดขี่บังคับอยูตลอดเวลา ก็เชนเดียวกับนักโทษที่ถูกกดขี่บังคับ
อยูในที่คุมขังตลอดเวลานั่นแล แมแตนอนก็ยังตองถูกบังคับ จะหาความสุขทีไ่ หนจาก
ความเปนนักโทษนัน้ จิตที่กําลังเปนนักโทษเพราะอํานาจแหงกิเลสบังคับบัญชาอยูตลอด
เวลา จะหาความสุขความสบายทีไ่ หน ความสงบรมเย็นบางก็ไมมี เพราะกิเลสไมใหสงบ
มันกวนตลอดเวลา ความเฉลียวฉลาดพอมีที่จะปลดเปลื้องกิเลส กิเลสก็ไมใหมีเสีย มัน
ปดกั้นไวหมด ไมใหคิดใหอานไตรตรองอะไรได พอเปนเหตุเปนผลทีจ่ ะแกหรือปราบ
ปรามกิเลสได แลวจะหาความสุขความสบายความหลุดพนความเปนอิสระไดยงั ไง
เพราะฉะนัน้ นักปฏิบัติจึงตองคนควาจึงตองพินิจพิจารณาจึงตองฝน การตอสู
กันตองฝน ไมฝนไมเรียกวาการตอสู อยูเฉยๆ จะเรียกวาตอสูไดยังไง การทําหนาทีต่ อ สู
กันนั้นตองฝนทั้งนั้นแหละ ลําบากก็ฝน ทุกขก็ฝน ขัดของขนาดไหนก็ฝน โงก็ฝนความโง
ใหเปนความฉลาด แกความโงดวยความฝน เมือ่ คิดคนหาความฉลาด มันก็ฉลาดไดคน
เรา สุดทายก็ไมพนความพยายามไปได
จึงขอใหทุกๆ ทานนําไปประพฤติปฏิบัติ ใหเห็นทีท่ า นวาแดนแหงความเกษม
และแดนนัน้ อยูท ไ่ี หน เราอานมาเสียพอตามตํารับตํารา สมาธิกอ็ า นเสียจนน้าํ ลายจะไมมี
ในปากแลว วาปญญาก็อานเสียพอ วิมุตติหลุดพนก็อานก็เห็นแตตัวหนังสือที่เขียนเปน
ตัวๆ ออกชื่อออกเสียงของบาปของบุญ ของนรกของสวรรค ของกิเลสตัณหาประเภท
ตางๆ ของมรรคผลนิพพาน แตกิเลสจริงๆ ไมวาประเภทไหนไมมีตัวมีตนอยูในหนังสือ
นัน้ มีแตชื่อ สมาธิ ปญญา มรรคผลนิพพานก็ไมมีตัวจริงในหนังสือนั้น มีแตชื่อ ตัวจริง
ไมมี มีอยูที่ใจ อยากรูอยากเห็นธรรมดังกลาวนี้จงปฏิบัติเอง จะรูเ องเห็นเอง ทีใ่ จเราผู
ปฏิบตั นิ น่ั แล ใจดวงอื่นๆ ถาไมไดปฏิบัติก็ไมอาจรูเห็น ใครปฏิบตั กิ ม็ ที างรูเ ห็นไดเพราะ
ธรรมไมลาํ เอียง
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ทานสอนใหยอ นเขามาดูทใ่ี จ เขียนไวในตําราก็สอนเขามาทีน่ ่ี กิเลสอยูที่นี่ บาป
ธรรมอยูที่นี่ ศีลอยูที่นี่ สมาธิอยูที่นี่ ปญญาอยูที่นี่ กิเลสทุกประเภทรวมอยูท ห่ี วั ใจนี้
มรรคผลทุกประเภทรวมอยูท ห่ี วั ใจ ปราบปรามกิเลสก็ปราบปรามกันทีห่ วั ใจ กิเลส
หมอบราบไปหมดไมมีอะไรเหลือแลว ความหลุดพนก็คือใจดวงนี้แล นีส่ รุปลงแลวอยูท ่ี
นี่ทั้งหมดไมอยูที่อื่นที่ใด ขอใหพากันลงใจในการประพฤติปฏิบัติ อยาไปคาดไปหมาย
มรรคผลนิพพานวาอยูท น่ี น่ั ทีน่ ่ี นัน่ เหลวไหลตะครุบเงา หาความจริงไมได จะเหลวไหล
ตลอดไป
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรขอยุตเิ พียงแคน้ี
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